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Introductie 
Op 9 maart 2006 is, ten overstaan van notaris mr. J.G.M. Holtmaat, de 
Gemeenschapsraad Neede (GRN) opgericht. Aanleiding was o.a. de gemeentelijke 
nota kleine kernen van 2 juni 2005 van de Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg in 
Neede. 
 
Bij de oprichting is gekozen voor de verenigingsvorm. Verenigingen, organisaties, 
clubs, groeperingen - in de breedste zin - op cultureel-, maatschappelijk-, creatief-, 
levensbeschouwelijk-, werkgelegenheids-, recreatief of sportgebied, gevestigd of 
actief in Neede, kunnen lid worden. 
 
 
Leden 
Eind 2016 had de GRN 33 leden. 
Middels de website en mailverkeer is er contact geweest met de leden. Alle leden 
hebben een persoonlijke brief ontvangen om aandacht te vragen voor de vacatures 
in het bestuur van de GRN.  
 
 
Doelstelling 
De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondersteunen 
van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is en 
blijft voor jong en oud. Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven, 
met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, 
cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van 
bewoners, die zich betrokken voelen bij elkaar en die zich samen inzetten om de 
leefbaarheid te verbeteren. Dat is waar wij voor staan en wij behartigen deze 
belangen dan ook voor een ieder in ons dorp. 
 
De GRN probeert zijn doelen te bereiken door initiatieven en activiteiten te 
ondernemen en/of te ondersteunen, die voor bovengenoemde doelstellingen 
bevorderlijk kunnen zijn.  
De GRN heeft de ambitie om spreekbuis en platform te zijn van de Needse burgers 
en wil verder werken aan de vergroting van de achterban en het draagvlak.  
 
 
 
 



Gemeente Berkelland 
Het afgesloten convenant met de gemeente Berkelland loopt van 2015 tot 2019.   
 
 
Bestuur GRN 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 november 2016 was mw. J. Essink 
aftredend en niet herkiesbaar.  
 
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende bestuursleden: jaar   van   aftreden 

• Inus Westhoff         2016 

• Wim Winkeldermaat       2016 

• Jeanette Essink (aftredend op 30 november 2016)   2016 

• Henk Oudelaar        2016 

• Ellen Breukers        2017 

• Jan Willem Wensink       2017 
Er waren twee vacatures vacant. Deze zijn in 2016 niet vervuld.  
 
 
Vergaderingen en ledencontact 
In 2016 heeft het bestuur tien keer vergaderd. Er zijn een groot aantal extra 
bijeenkomsten gehouden rondom de totstandkoming van de nieuwe website en de 
community site/ gemeenschapssite Neede.  
Verder werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij waren 
vertegenwoordigers van verenigingen aanwezig.  
 
 
Contactpersoon “kernteam” Gemeente Berkelland 
In 2016 is er vanuit de gemeente contact geweest met de heer Jan Lubben en later 
in het jaar met de heer Evert Jan Hamer, dit als contactpersoon voor het 
gebiedsteam Neede bij de gemeente Berkelland.  
De maandelijkse vergaderingen worden door de contactpersoon bijgewoond. 
De contactpersoon onderhoud het contact tussen de gemeente en de GRN om 
zodoende de communicatie te verbeteren. Via de deelname aan de Taskforce en 
het periodiek overleg met de verantwoordelijke wethouders blijft de GRN 
geïnformeerd, praat en denkt zij mee met de ontwikkelingen in Neede en tracht zij 
de wensen vanuit de Needse gemeenschap hierbij mee te nemen. 
 
 
Publiciteit 
De GRN  wil niet alleen zijn leden maar ook individuele inwoners van Neede graag 
informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen.   
 
De GRN heeft een eigen site: www.gemeenschapsraadneede.nl. Hierop informeren 
wij de burger over actuele onderwerpen en kunnen zij informatie vinden over 
lopende projecten. Ook zijn we als gemeenschapsraad actief op de sociale media.  
 
 
Communicatie en contacten 
Via commissies en door persoonlijke contacten heeft de GRN regelmatig contact 
gehad met de Historische Kring Neede, Voor mekaar team Neede, TIP Neede 
(VVV- Neede) en Vereniging dorpshuizen en kleine kernen (DKK) Gelderland. De 
GRN is deelnemer binnen de taskforce Neede.  
De OVN schuift maandelijks aan bij de bestuursvergadering van de GRN.  

 
 

http://www.gemeenschapsraadneede.nl/


 
 
Actuele projecten in 2016 
 
De Ordelmanskoele 
In 2013 is samen met de Gemeente Berkelland, Noordijks Belang, de Lochuuzer 
Noabers en de GRN het plan opgevat de Ordelmanskoele aantrekkelijker te maken 
voor de bewoners en de toeristen. In 2014 is het Amfi-theater aangelegd. 
Het project is daarna verder vormgegeven en uitgevoerd met natuurlijke 
speelattributen. In 2016 is uiteindelijk uitvoering gegeven aan het tweede deel van 
het plan, waarbij de realisatie in 2017 plaats heeft gevonden. Een klimparcours 
door de Ordelmanskoele voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van dit parcours en de reacties zijn erg positief.  
 

 
 

Community site 
Samenwerking tussen verschillende Needse partijen om 1 gezamenlijke site voor 
Neede te realiseren waarbij een evenementenkalender een belangrijk onderdeel 
vormt.  
 
Website 
In 2016 is gedurende het jaar aan de nieuwe site van de GRN gewerkt. Deze is 
uiteindelijk in 2017 online gegaan. Ook heeft de GRN een nieuwe huisstijl en logo 
gekregen.  
 

 
De personen in het logo staan voor de Needse gemeenschap. De ronding in de 
groene lijn is de ronding die ook te vinden in in de Rondweg om Neede. ‘Veur 
Mekare, met mekare’ : samen kun je veel voor elkaar betekenen. De kleuren in het 
logo geven ook nog ‘Een Neede’ aan. 1 Neede voor iedereen.  
 
 
 
 



 
Rondgang door het centrum van Neede 
In 2016 is er door vertegenwoordigers vanuit de GRN, OVN en Gemeente 
Berkelland een rondgang door Neede gemaakt.  
De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:  

- Centrum Neede: Oudestraat en Nieuwstraat 
- Boerderij de Meijer 
- N 315 rotonde (Largas) en perceel Luttinkholt 
- Uitkijktoren de Berg 
- Huisvesting Statushouders. Hiertoe heeft de GRN een brief richting het 

college geschreven.  
- Groenonderhoud 
- Busplein Neede 
- Werkgelegenheid in Neede 
- Fietspad Neede – Eibergen 
- Grasveld Haaksbergseweg 

 
 

Natuurpark Kronenkamp  
De stichting Natuurpark Kronenkamp heeft in 2016 contact met de GRN 
opgenomen  (n.a.v. een bericht over Leader subsidie) en haar plannen aan ons 
gepresenteerd. Een locatie bezoek (gezamenlijk met de OVN) en een enthousiast 
verhaal hebben ertoe geleid dat wij het projectplan van de stichting ondersteunen 
richting gemeente, en subsidie en fondsenwerving.  
 
 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1289037057909152&imgrefurl=https://www.facebook.com/natuurparkkronenkamp/photos/pcb.1289037164575808/1289037057909152/?type%3D3&docid=fZVXkm_v_Tq50M&tbnid=H5b8QJHCWKIrtM:&vet=10ahUKEwjU4rDY6q_XAhUrIcAKHemeDxsQMwg5KBIwEg..i&w=960&h=540&itg=1&bih=652&biw=1366&q=natuurpark kronenkamp&ved=0ahUKEwjU4rDY6q_XAhUrIcAKHemeDxsQMwg5KBIwEg&iact=mrc&uact=8

